
FK-37 Ylläs läger 2020 

 
Hej alla juniorer och föräldrar, 

Det traditionella Ylläs lägret över självständighetshelgen närmar sej. Vi försöker planera enligt 

rådande Corona situation och lägret går att avboka avgiftsfritt i sin helhet på kort varsel ifall det blir 

aktuellt. Lägret är främst ämnat för juniorerna i träningsgrupperna och deras familjer, men övriga 

medlemmar är också hjärtligt välkomna. De som inte åker slalom kan istället njuta av frisk luft och 

underbar natur i spåret. 

Vi vill nu be er anmäla om intresse för lägret så vi vet hur många juniorer och vuxna vi kan räkna 

med att deltar. För att kunna ordna lägret behövs 18 eller fler deltagare. Max antal deltagare i 

nuläge är 30 st. 

Vänligen anmäl om intresse senast 6.11 till: martin@fk-37.fi 

Tidtabellen för transporterna är följande: 

Tidtabell uppresa: 

o avresa i två personers sovkupéer från Helsingfors onsdagen den 2.12.2020 klo 18:49 
o ankomst Rovaniemi torsdagen den 3.12.2020 klo 07:38 
o avresa beställd buss från Rovaniemi  klo 08:00 
o ankomst till Stena på torsdagen klo 10:30 

  
Tidtabell nerresa: 

o avresa beställd buss från Stena söndagen den 6.12.2020 klo 18:00 
o ankomst Rovaniemi klo 20:30 
o avresa i två personers sovkupéer från Rovaniemi  klo 21:00 
o ankomst till Helsingfors på måndagen den 7.12.2020 klo 09:14 

 

Under själva lägret kör vi två träningspass per dag med lunch emellan passen, förutom första och 

sista dagen då vi kör ett träningspass. Det kommer att tränas både slalom och storslalom. 

Juniorträningschef Saana Ahonen leder träningsverksamheten och aktiviteterna börjar med 

morgongymnastik på gården före frukosten. 
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Boendet ordnas på Stena som alltid tidigare och och frukost och middag förtärs på Stena. Lunch i 

backen på restaurang Taiga. Det ordnas busstransport från Stena till backen på morgnarna och 

tillbaka till Stena efter avslutade träningar. 

 

Priserna för lägret är följande: 

Juniorer 6-12 år  565,- 

Juniorer 12-16 år 650,- 

Vuxna   775,- 

Vuxna utan liftkort 665,- 

 

Priserna inkluderar: 

Träning 

Resor 

Fullpension 

Liftkort 

 

Vänligen anmäl om intresse senast 6.11 till: martin@fk-37.fi 

Ni kan också ringa Martin Silfverberg om ni har frågor, tel: 050 464 4841 

Vi återkommer med mera detaljerad info samt program när vi har deltagarantalet klart. 

Välkomna till Ylläs! 

FK-37         
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